OPENBARE BESLUITENLIJST
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 23 MAART 2021

Aanwezig:
de heer Jan Heijkoop, burgemeester; de heer André Flach, wethouder; de heer Ralph Lafleur,
wethouder; de heer Dre Martens, gemeentesecretaris;
de heer Steven van Die, wethouder

NR.

Onderwerp

Opmerkingen/besluit

CONFORMSTUKKEN
1

Babs 1 dag Meyer – (2021-0033494)
Bestuurszaken

1. de heer G. Meyer te benoemen als
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1
dag op 22 april 2021.

2

Maatwerkbeleid grondverzet
bedrijventerrein Ambachtsezoom –
(2021-0038922)
Beleid & Ontwikkeling

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. Het maatwerkbeleid grondverzet
Ambachtsezoom vast te stellen
Het college besluit om:
2. In te stemmen met het maatwerkbeleid voor
grondverzet binnen bedrijventerrein
Ambachtsezoom.
3. Het maatwerkbeleid voor grondverzet binnen
bedrijventerrein Ambachtsezoom ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad.

VASTE AGENDAPUNTEN
3

Vaststellen besluitenlijst d.d. 2 en 9
maart 2021
Secretariaat

Conform vastgesteld.

4

Project de Volgerlanden
Secretariaat

Geen nieuwe informatie.

BESPREEKSTUKKEN
Portefeuille Wethouder van Die
5

Aandachtfunctie dementie – (20210034991)
Beleid & Ontwikkeling

1. Voor 2021 nog eenmaal incidenteel een subsidie
van € 20.000 te verlenen aan de Blije Borgh, voor
de aandachtfunctie dementie vanuit het budget
61130103 (overschot thuisbegeleiding)
2. De raad voor te stellen ten behoeve van de
subsidie onder beslispunt 1 het restantbudget 2020
Projecten AWBZ (61130103) bij de
resultaatbestemming van de jaarrekening 2020
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mee te nemen naar 2021

6

Verdeling gelden noodopvang – (20210032188)
Beleid & Ontwikkeling

1. Akkoord te gaan met het verdelen van de
noodopvanggelden onder alle opvangorganisaties,
naar rato van het aantal opgevangen kinderen.

Portefeuille Wethouder Lafleur
7

RIB Spoorboekje Omgevingswet – (20210034769)
Bestuurszaken

Het voorstel wordt aangehouden.

8

Beleidsregels mantelzorgwoningen –
(2021-0030880)
Beleid & Ontwikkeling

Het voorstel wordt aangehouden.

9

Gebruik gemeentegrond – (20210036396)
Beheer Openbare Ruimte

Het voorstel wordt aangehouden.

INFORMATIE-UITWISSELING EN RONDVRAAG
10

Informatie-uitwisseling en rondvraag
Secretariaat

1. Wethouder Flach heeft het bedrijf "De Waal
(vers en vlees)" bezocht.
2. Wethouder Flach heeft gesproken met bewoners
van het centrumgebied over de
nieuwbouwplannen. Op één bewoner na, waren
alle bewoners blij met de uitleg en toelichting van
de portefeuillehouder.
3. Wethouder Van Die koppelt terug uit de
commissievergadering waar een presentatie is
gegeven over (de formatie van) het jeugdteam.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

secretaris,

burgemeester,
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